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Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Názov V – Kapitola 3 – Článok 130 a (nový) 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 Článok 130a 

Krátke interpelácie na písomné 

zodpovedanie 

 1. V krátkych interpeláciách, ktoré 

pozostávajú z otázok na písomné 

zodpovedanie, môže výbor, politická 

skupina alebo najmenej päť percent 

všetkých poslancov Parlamentu požiadať 

Radu, Komisiu alebo podpredsedu 

Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre 

zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o 

poskytnutie informácií o špecifických 

záležitostiach. 

 Tieto otázky sa predkladajú predsedovi, 

ktorý za predpokladu, že sú v súlade s 

rokovacím poriadkom vo všeobecnosti a že 

spĺňajú kritériá stanovené v prílohe k 

tomuto rokovaciemu poriadku1a, požiada 

adresáta o zodpovedanie do v termíne do 

dvoch týždňov. Predseda môže tento 

termín po konzultácii s predkladateľmi 

predĺžiť. 

 2. Otázky a odpovede sa uverejňujú na 

webstránke Parlamentu. 

 ____________________________ 

1a Pozri prílohu III. 

Or. en 
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Platný text Pozmeňujúci návrh 

 Článok 130 b 

 Interpelácie na písomné zodpovedanie s 

rozpravou 

 1. V interpeláciách, ktoré pozostávajú z 

otázok na písomné zodpovedanie s 

rozpravou, môže výbor, politická skupina 

alebo najmenej päť percent všetkých 

poslancov Parlamentu položiť tieto otázky 

Rade, Komisii alebo podpredsedovi 

Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie 

pre zahraničné veci a bezpečnostnú 

politiku. Otázky môžu obsahovať krátke 

vysvetľujúce memorandum.  

 Tieto otázky sa predkladajú písomne 

predsedovi, ktorý za predpokladu, že sú v 

súlade s rokovacím poriadkom vo 

všeobecnosti a že spĺňajú kritériá 

stanovené v prílohe k tomuto rokovaciemu 

poriadku1a, okamžite informuje adresáta o 

otázke zistí, či ju zodpovie a kedy. 

 2. Interpelácia sa po prijatí písomnej 

odpovede zaradí do návrhu programu 

Parlamentu v súlade s postupom 

stanoveným v článku 149. Rozprava sa 

musí uskutočniť v prípade, že o to požiada 

výbor, politická skupina alebo najmenej 

päť percent všetkých poslancov 

Parlamentu. 
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 3. Ak adresát odmietne na otázku 

odpovedať alebo tak neurobí do troch 

týždňov, otázka sa zaradí do návrhu 

programu. Rozprava sa musí uskutočniť v 

prípade, že o to požiada výbor, politická 

skupina alebo najmenej päť percent 

všetkých poslancov Parlamentu. Pred 

rozpravou môže jeden z autorov uviesť 

dodatočné dôvody súvisiace s otázkou. 

 4. Jeden z autorov otázky môže predniesť 

otázku. Otázku zodpovie člen príslušnej 

inštitúcie. 

 Primerane sa uplatní článok 123 ods. 2 až 

5 o predkladaní návrhov uznesení a 

hlasovaní. 

 5. Otázky a odpovede sa uverejňujú na 

internetovej stránke Parlamentu. 

 ____________________________ 

1a Pozri prílohu III. 

Or. en 
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Platný text Pozmeňujúci návrh 

Kritériá pre otázky na písomné 

zodpovedanie podľa článkov 130 a 131 

Kritériá pre otázky na písomné 

zodpovedanie podľa článkov 130, 130a, 

130b a 131 

Or. en 

 

 

 


